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NIEUWSBRIEF NVMSR APRIL 2014 
 
Aan de leden en de kandidaatleden  
 
Onderwerpen: 

1. Workshops juni tot en met december 2014 
2. Blokkeer svp 31-10-2014 in uw agenda: ALV en Themamiddag samen met de GAV. 
3. Nieuwe Richtlijnen NVMSR en ‘Kamer Medische Aansprakelijkheid’. 

 
 

Geachte collegae, 
 
Ad 1. 
Einde kandidaatlidmaatschap. 
Het kandidaatlidmaatschap van al diegenen die de basiscursus vóór 2012 hebben gevolgd eindigt 
statutair per 31-12-2014. Een succesvolle deelname aan een workshop vóór 31-12-2014 kan het 
lidmaatschap van de NVMSR opleveren. Om eenieder zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen om 
het kandidaatlidmaatschap succesvol te laten eindigen worden veel workshops georganiseerd en wij 
adviseren dringend hier gebruik van te maken.  
Hieronder worden een aantal data genoemd waarop workshops worden gepland, onder voorbehoud: 
als zich minder dan 4 deelnemers melden vervalt de betreffende workshop. Het is zodoende mogelijk 
dat in de loop van de komende maanden enkele wijzigingen in de data moeten worden aangebracht, 
maar ook dat meer workshops moeten worden gepland.  
 
Ad 2.  
Voorlopige aankondiging. 
Op vrijdag 31-10-2014 wordt in de ochtend de ALV van de NVMSR georganiseerd en deze vervolgens 
gewijd aan intervisie voor leden.  
Na de lunch volgt een themamiddag voor alle leden van de NVMSR en de GAV.  
Deze middag, de borrel en het eventuele diner daarna, dienen ook voor versteviging van de 
persoonlijke contacten met medisch adviseurs en de band GAV/NVMSR.  
 
Ad 3. 
Deze zomer worden plannen uitgewerkt op het gebied van expertises Medische Aansprakelijkheid 
(MA). 
De Richtlijnen WMSR/KNMG 2008 worden herzien tot Richtlijnen NVMSR/KNMG 2014. Speciale 
aandacht wordt gegeven aan nadere uitwerking van hoofdstuk 8, expertises medische 
aansprakelijkheid. Deze concept Richtlijnen worden geagendeerd op de ALV. 
De plannen voorzien in een interdisciplinaire ‘Kamer Medische Aansprakelijkheid’, waarin ook niet- 
NVMSR-leden kunnen toetreden na een verkorte cursus Rapporteren MA à 2 dagen. Deze cursus 
dient ervoor om de juridische context (CR) duidelijk te maken en de extra procedurele omstandigheden 
bij medische aansprakelijkheid. De resterende tijd is gereserveerd voor super- en intervisie met 
betrekking tot eigen rapporten (MA). Aan deze cursus kunnen uiteraard ook leden van de NVMSR 
deelnemen.  
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De medische beroepsverenigingen zullen over dit initiatief worden geïnformeerd.  
Met de Orde zal overleg plaatsvinden. 
Initiator is ons bestuur in samenwerking met enkele leden, onder andere prof.dr. K. Graamans en  
dr. C.J. Brenkman. 
De verder uitgewerkte plannen komen ter sprake bij de ALV. Indien u vragen heeft of ideeën op dit 
gebied vernemen we dit graag. 
 
Data voor de volgende workshops:  

Psychiatrie  (Civiel Recht, CR)   25-04-2014 (Koerselman) (vol) 

Orthopedie/Chirurgie (Civiel Recht, CR) 06-06-2014 (Edixhoven) (vol) 

      27-06-2014 (Heeg) 

      19-09-2014 (Edixhoven) 

      26-09-2014 (Heeg) 

      24-10-2014 (Edixhoven) 

Neurologie (Civiel Recht, CR)  19-09-2014 (V.den Doel) 

             (BestuursRecht, BR)  24-10-2014 (V.den Doel) 

Psychiatrie  (BestuursRecht, BR)  12-09-2014 (Van Marle) 

  (Civiel Recht, CR)  07-11-2014 (Van Marle)        
 

 
Namens het bestuur, 
Dr. Ph.J. Edixhoven, secretaris 
 


